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چکيده
هدف از این مطالعه ،تحلیل عاملی تأییدی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی ،ازدیدگاه روسا و
معاونان دانشگاههای جامع آزاد اسالمی ایران و روسا و معاون دانشکدههای آن میباشد .به روش ترکیبی،
باتلفیق پژوهش کیفی و کمی در یک مطالعه توصیفی -مقطعی ،رهبری معنوی در آموزش عالی مورد بررسی
قرار گرفت .روش تحلیل کیفی ،تحلیل تماتیک یا مضمون و روش تحلیل کمی ،تحلیل عاملی تاییدی
استفاده شد .این بررسی با بهره گیری از نظرات  40نفر از پنل خبرگان برای بررسی روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه و همچنین دریافت و بررسی  530پرسشنامه تکمیل شده توسط روسا و معاونان با سابقه و صاحب
نظر در واحدهای جامع دانشگاههای آزاد اسالمی ایران و دانشکدههای آن جهت روایی سازه و تحلیل عاملی
تاییدی انجام شد .دادهها توسط نرم افزاراس پی اس اس و اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ مقدار قابل قبول ( ) 0/92نشان داد .مدل مفهومی و
پرسشنامه محقق ساخته رهبری معنوی درآموزش عالی ،واجد پایایی و روایی باالیی بود .در پژوهش حاضر،
مدل رهبری معنوی در آموزش عالی ،در پنج حیطه وبیست و دو شاخص تدوین و اعتبارسنجی شد .بر
اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ابزار مذکور از شاخصهای برازش مطلوبی برخوردار است .پیشنهاد می
شود دیدگاه نوین تدوین شده مدل رهبری معنوی در آموزش عالی ،به همه ی اعضای دانشگاه آموزش داده
شود وپرسشنامه محقق ساخته مذکوردر نمونههای آماری بزرگ تر ،اجرا گردد.

کليد واژهها :معنویت ،رهبری معنوی ،آموزش عالی ،مدل رهبری معنوی در آموزش عالی
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مقدمه
لزوم بهبود رهبری سازمان در مدیران و سایر افراد در سازمان آموزش عالی بیش از پیش
احساس می شود .اعضای سازمان ،بخصوص مدیران و کارشناسان ،به عنوان با ارزشترین منبع
سازمانی ،بر کسب ،حفظ و توسعه مزیت رقابتی سازمان بسیار مؤثر هستند ( Stavrou et al, 2006,
.) p455
رهبری معنوی میتواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در فرآیند دستیابی به هدفها و دیدگاه
سازمان استفاده شود ،که نه تنها بر احساس عضویت فرد در سازمان تأثیرگذار است ،بلکه تعیین
کننده رفتار افراد در محیط سازمانی میباشد ( .(Fry, 2011, p8رهبری در سازمان میتواند منجر
به پیامدهای مثبتی مانند بهبود بهرهوری ،ثبات شخصیت ،کاهش نرخ غیبت ،رضایت شغلی و رفتار
شهروندی شود ) (Inese, 2004, p20سلطانی سروستانی ( ،2005ص )151بیان میکند  :اختالفاتی
که در مکتبهای مختلف در مورد رهبری وجود دارد مربوط به خصوصیات رهبران و نحوه گزینش
آنهاست .رهبری برای ادامه حیات یک جامعه ضرورت مسلم است بنابراین حساسیت نسبت به شیوه
رهبری ،ویژگیها ،رفتارها و عملکرد کارا و اثربخش مدیریت و رهبری در سازمانها یک مسئولیت و
وظیفه جدی است ( .)Soltani sarvestani, 2005, p151سبکها و الگوهای رهبری رهبران آموزشی
به عنوان یک عامل مهم واثرگذار در تصمیمگیریهای مدیریت و رهبری سازمانی شناخته شده
است ،سبک و الگوی رهبری معنوی در ادبیات سازمان و مدیریت به عنوان بهترین الگو ذکر میشود
( .) Fry et al, 2009, p270مطالعات باید ارزشهای نهفته در رهبری معنوی را برای سازمانها جستجو
کنند .توسعه رفتارها و عملکردهای سازمان با تطبیق با مدل رهبری معنوی سرعت میگیرد.
سازمانها نیازمند تعهد ،رفتارهای اخالقی و معنوی بیشتری میباشند و این به معنای آن است باید
ابعاد جدید رهبری معنوی مورد بحث و نظر قرار گیرد .رهبری معنوی ظرفیت و قابلیت و توانایی
افزایش رفتارهای اخالقی را دارد (  .(Ayranci, 2015, p140سازمانها نمیتوانند ائتالف مجدد
استراتژیک را بدون تاکید بر یک رهبری نوین عاری از معنویت خلق نمایند .بعضی از نویسندگان
تجاری معتقدند که چالشهای شرکتها در هزاره سوم ،این است که چطور سازمانها متکی به
قضاوت و معنویت باشند ،تا بتوانند با تعداد فزایندهای از شرکتها زندگی کنند .سازمانهای موفق و
شکوفا در سده حاضر سازمانهایی هستند که توانایی انطباق ،با ویژگیهای معنویت را دارند
( .(Nadioo, 2014, p5مطالعات کلیدی مدیریت نشان میدهند که معنویت و الگوی رهبری معنوی
یکی از ویژگیهای رهبران مؤثر است ( .(Storsletten&Jakobsen, 2015, p340شرکتها بایستی هر
سال مبالغ زیادی بر روی توسعه ،اجرا و اصالح سبک رهبری صرف کنند .در تحقیقی که توسط
 292عضو گروه الگو برداری منابع انسانی انجام شد مشخص شد که  :الف)  75درصد سازمانها در
گزینش ،ارتقاء و آموزش و بالندگی از ویژگیهای شایسته و بهترین سبک رهبری استقبال می
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کردند ،ب)  65درصد سازمانها در مدیریت عملکرد ویژگیهای شایسته و بهترین سبک رهبری را
پیشنهاد میکنند ،ج) بسیاری ازسازمانها در برنامهریزی موفقیت و کار راهه شغلی ویژگیهای
بهترین سبک رهبری دنبال میکنند ) .) Mirvis, 1997, p166بدین منظور الگوی رهبری معنوی
یکی از اساسیترین موضوعاتی است که باید در سازمان آموزش عالی بررسی شود ،اینکه چگونه می
توانیم دانشگاهی داشته باشیم که مدیران و روسای آن منافع معنوی پایدار انسان را تضمین کنند؟
توان بینشی افراد را باال برده و موفقیت و تعالی در مسائل جاری زندگی اجتماعی را به گونۀ روز
افزونی آسان سازند .با توجه به آمارهای ذکر شده ،مدلی جامع از بهترین سبک رهبری ،میتواند در
بخشهای مختلف کشور از جمله بخش دولتی و خصوصی ،منجر به اثربخشی مدیران و در نهایت
موفقیت سازمانها شود .با توجه به این که سرعت چرخه سازندگی در سراسر جهان ،نیاز به نظام
آموزش عالی کارا و اثر بخش را هر روز افزایش میدهد ،طبیعتا ،نیاز به مدلهای رهبری کارآمد و
پویا بیش از پیش احساس میشود .در نتیجه وجود چنین مدل جامعی میتواند در نظام آموزش
عالی ،اثربخشی هرچه بیشتر مدیران را به همراه داشته باشد .بدون تردید رهبر معنوی در سالمت
روانی ،احساس ایمنی و تحول معنوی سازمان نقش بسز ایی ایفا میکند ،و رهبران معنوی که از
تعامالت مثبت بیشتری در روابط با همکاران خود استفاده میکند ،قادرند احساس شادی ،آرامش،
اعتماد ،احساس تعلق و دیدگاه مثبت خویش را دربارة خود ،دنیا و دیگران به آنان منتقل سازد
) .)Aydin&Ceylan, 2009 , p186استراتژیک خلق یک مدل رهبری معنوی در آموزش عالی است،
یافتههای مختلف در زمینه رهبری معنوی وجود دارد اما هنوز در زمینۀ خاص رهبری معنوی
درآموزش عالی ،تحقیقی صورت نگرفته است .در حالی که چنین پژوهشهایی از نظر روانشناسان و
متخصصان رهبری و مدیریت بخصوص در تحقق بهداشت و سالمت معنوی و ایجاد فضای معنوی
بسیار اهمیت دارند ،و به بسیاری از معضالت در زمینۀ پیشگیری ازمشکالت رهبری و مدیریت در
سایر سازمانها و بخصوص رهبری معنوی در آموزش عالی را پاسخ میدهند  .محققان لزوم استفاده
از رهبری معنوی برای بهبود مشکالت روحی وروانی و جلوگیری از تأثیر آنها بر شکلگیری
رفتارهای نامطلوب در سازمان را متذکر میشوند .در این میان شناسایی عوامل گفته شده مؤثر
است تا از این طریق بتوان مدیریت و رهبری سازمانی را در مسیر صحیح روابط متقابل مطلوب و
مثبت در سطح ملی و فراملی و در جهت توسعه و رشد و ارتقای فرد و سازمان هدایت نماید.
با توجه به سند چشم انداز و سند توسعه ملی نظام آموزش عالی در اشاره به آثار و پیامدهای
مهم معنویت بر کارکردهای مختلف آموزش عالی یکی از نیازهای مهم و ضروری بررسی رویکردهای
معنوی و به خصوص رهبری معنوی در آموزش عالی است .لذا جهت رشد و تعالی سازمان آموزش
عالی و خلق شایستگیها ،بررسی تحلیل عاملی مدل مفهومی رهبری معنوی در آموزش عالی که با
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رویکرد کیفی تحلیل تماتیک استخراج و براساس تحلیل عاملی تاییدی تایید شده است هدف اصلی
پژوهش میباشد.
تحقیقی در خصوص رهبری معنوی در آموزش عالی یافت نشد در حالیکه رهبری و مدیریت
توام با معنویت به عنوان سازة تأثیرگذار در پرورش معنویت و فضای معنوی در آموزش عالی ،نقش
مهمی را در سالمت معنوی سازمان ایفا میکند ،لذا پژوهش حاضر به بررسی تحلیل عاملی تاییدی،
مدل رهبری معنوی در آموزش عالی از دیدگاه روسا و معاونین واحدهای جامع و بسیار بزرگ
دانشگاههای آزاد اسالمی در ایران پرداخته است.

پيشينه پژوهش
یکی از مفاهیمی که به تدریج در جلسات آکادمیک و سخنرانیهای علمی ظهور کرده « رهبری
معنو ی» است .نویسندگان از زوایای مختلفی به رهبری معنوی نگاه کرده به طوری که میتوان
گفت هیچ اجماعی بر سر تعریف این سازه و مولفههای آن وجود ندارد و تعریفی دقیق و جامع از
رهبری معنوی مهمترین چالش پرداختن به این موضوع به شمار میرود ).)Fisher, 2010 , p115
نظریه رهبری معنوی یک نظریه تحول سازمانی میباشد که به منظور ایجاد سازمانی با محرك
درونی معنویت بوجود آمده است .این نظریه توانایی رهبران را در به کارگیری قابلیتهای پیروان
خود در محیط متغیر امروزی کامال همساز نموده و به رهبری از دیدی تازه نگاه میکند تا با توسل
به آن ،سالمت فردی و سازمانی حاصل شود ).) Fry, 2003 , p700
این نظریه شامل مدلهای خدمتگزاری رهبری ،مشارکت دادن کارکنان و توانمند سازی آنان می
باشد و بر اساس فلسفه رهبری خدمتگزاربنا نهاده شده است .نوعی رهبری که بر ارائه خدمت به
دیگران ،دیدگاه کلی نسبت به کار ،توسعه فردی و تصمیم گیری مشترك است .تئوری رهبری
معنوی یک تئوری برای تغییر و تحول سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده و خود برانگیخته می
باشد .این تئوری بر مبنای الگوی انگیزه درونی تدوین و تکمیل گردید که بینش و بصیرت ،ایمان و
امید ،عشق به نوع دوستی ،معنویت محیط کاری و سعادت و بقاء معنوی را با یکدیگر تلفیق و
ترکیب میکند .تئوری رهبری معنوی به عنوان پارادایمی ،برای تغییر سازمانی و ایجاد بهبود از
جنبههای منفی فرهنگ ساعات کار طوالنی ،و جهت افزایش رفاه کارمندان و ادغام مسئولیت
اجتماعی ،رشد منافع و سایر شاخصهای عملکرد مالی مستفاد میشود ). ) Fry, 2009, p266
محققان مختلفی شاخصهای گوناگونی را برای معنویت در رهبری تعریف کردهاند )Mirvis,
 .)1997, p160فرای در سال  ،) Fry, 2003 , p720)2003ایمان به تحقق چشم انداز ،عشق به نوع
دوستی ،بینش را معرفی کرده است و یا ریو در سال  ) Reave, 2005, p660) 2005صداقت،
احترام به دیگران و درستکاری را مطرح کرده است و مرول و همکارانMarvel et al, ( ،
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 )2003,p118خوب گوش دادن به پیروان ،ستودن ) )Dillich, 2000 , p98توجه به دیگران و
ارتباطات را مد نظر قرار داده اند.
فیشر ) )Fisher, 2010 , p118نیز به برخی از ویژگیهای رهبری معنوی اشاره کرده است
شامل :اعتقاد به نیروی مافوق ،نیاز به ارتباط با دیگران ،هماهنگی درونی ،حفظ تمامیت وجودی
خود و سیستمهای حمایتی قوی ،مراقبت از طبیعت و حس ارتباط با جهان پیرامون است ،ارز
شهایی که آرمانهای معنوی همچون صداقت ،درستکاری و فروتنی را در نظر گرفتهاند ،روی موفقیت
رهبری تأثیرگذار هستند.
در واقع رهبری معنوی عبارتست از ارزشها ،نگرشها و رفتارهایی برای انگیزش درونی خود و
دیگران به گونه ای که سبب بقاء معنویت و رفاه و سعادت فردی از طریق معنا ،هدفمندی و
عضویت در خود و دیگران گردد ).)Matherly& Fry 2005 , p322
گیلبرت ( ) Gilbert, 2006, p16)) 2006نیز در تحقیق خود تحت عنوان «ارائه ی یک چار
چوب برای پرورش معنویت محیط کار» عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار را با توجه به دیدگاه
سیستمی به عوامل ساختاری ،فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری و عوامل فردی تقسیم بندی و به
شرح ذیل معرفی مینماید :ساختار سازمانی ارگانیک ،سیستم انگیزش درونی ،عدالت سازمانی،
فرهنگ نوعدوستی ،رهبری خدمتگزار و رفتارهای شهروندی سازمانی .
استراك و همکاران) .) Strack et al, 2002 , p35طی یک تحقیق ،بیش از بیست رهبرتحول گرا
را مورد مصاحبه قرار دادندکه طی آن معنویت به عنوان خدا یا قدرت متعالی ،منبع همه ارزشها و
معنیها ،آگاهی درونی انسان و یا راهی برای تلفیق تمام جنبههای یک شخص در یک کل واحد
تعریف شد.
میتروف و دنتون (  )Mitroff&Denton, 1999, p85) ) 1999نیز در مصاحبه با حدود  100تن
از مدیران ارشد سازمانی مهمترین عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار و شرایط الزم را برای
پرورش معنویت محیط کار بدینگونه بیان میکنند  .طراحی مناسب شغل ،رشد حرفه ای کارکنان،
کار جالب وچالش برانگیز ،اخالق کاری ،داشتن همکاران خوب ،فرهنگ خدمتگزاری و عدالت
سازمانی.
فرای و ماترلی (  )Fry & Matherly , 2006 , p30)) 2006مهمترین عوامل مؤثر بر معنویت
محیط کار را الگوی رهبری معنوی و فرهنگ نوعدوستی و خیرخواهانه میدانند.
( )Soltani sarvestani, 2005سلطانی سروستانی ( )2005در بررسی تاثیر و رابطه شیوه
رهبری تحول آفرین و تعاملی بر اثربخشی سازمانی در نتایج گزارش داده است عدم شناخت معنای
زندگی یکی از مهمترین عواملی است که باعث بیهدفی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد شده
است .دلیل اصلی اهمیت هدفمندی آن است که افراد دارای معناداری در زندگی قادر به حل مسائل
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پیچیده ،ارزشی و چالشی در زندگی فردی ،گروهی و سازمانی هستند .عدم تعهد به سازمان ،دیر
رسیدن به سر کار ،عدم رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونههایی از عدم شناخت
معنای زندگی در محیط کاری است .مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه
خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند.
بادری نارایانان (  ) Badrinarayanan, 2008, p424)) 2008نیز در تحقیق خود مهمترین
فاکتورهای اثرگذار بر معنویت محیط کار را اینگونه توصیف میکند :سبک رهبری ،ارزشهای
سازمانی ،جو اخالقی و زندگی درونی .فرا تحلیلهای صورت گرفته در خصوص ارتباط بین معنویت
محیط کار و عوامل تأثیرگذار بر آن ،بیانگر این واقعیت است که سه دسته از این عوامل مورد تأکید
تحقیقات بوده است که عبارتند از -1 :ویژگیهای فردی کارکنان -2 ،ویژگیهای سازمانی-3 ،
ویژگیهای رهبری.
تحقیقات گوناگون بیانگر بررسی رابطههای مختلف بین معنویت و سایر متغیرها میباشد .اما
بطور کلی نتایج تحقیقات بیانگر رابطهی مثبت بین رهبری معنوی و بهبود عملکرد سازمانی می
باشد (.(Fry, 2011, p5

سواالت پژوهش
 -1عاملها و مؤلفههای رهبری معنوی در آموزش عالی کدامند؟
-2آیا اعتبارمؤلفههای رهبری معنوی در آموزش عالی در جامعه آماری از اولویت واعتبار یکسانی
برخوردارند؟
 -3اعتبار عاملها و مؤلفههای رهبری معنوی در آموزش عالی در جامعه آماری به چه میزان
است؟

روش پژوهش
این مطالعه ،یک مطالعه توصیفی -تحلیلی باروش ترکیبی است که به صورت مقطعی وبه طور
پیمایشی انجام گرفته است .محیط پژوهش منابع دست اول پایگاههای اینترنتی وب انکهای
اطالعاتی علمی معتبر در گستره زمانی  1990تا  2016در حوزه رهبری معنوی در آموزش عالی
بود .دادهها بررسی و فیشبرداری شد .سپس مورد دسته بندی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه
به اهداف و سؤاالت پژوهش به روش تحلیل مضمون ،دادهها با متد برون وکالرك ( )2006کدگذاری
گردید سپس شبکه معنایی مبتنی بر روش استقرایی استخراج شد.
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جامعه آماری پژوهش شامل روسا و معاونان ،کلیه واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی ایران به
تعداد 46واحد دانشگاهی بود و تعداد روسا و معاونین به تعداد  736نفر بودند .با روش نمونهگیری
تصادفی ساده تعداد  530نفر در این پژوهش شرکت داشتند .روسا و معاونان واحدهای جامع
دانشگاه آزاد اسالمی ایران شامل :روسای واحدهای جامع ،ومعاونین آن شامل :معاونت پژوهش و
فناوری ،معاونت اداری مالی ،معاونت دانشجویی فرهنگی ،معاونت برنامه ریزی ،معاونت امور اقتصاد
دانش بنیان ،معاونت عمرانی ،معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی ،معاونت سما و روسای
دانشکدهها و معاونان آن که معموال فقط برخی از دانشکدههای بزرگ و برخوردار واحدها واجد پست
سازمانی معاونت دانشکده بودند ،به عنوان نمونهها در این پژوهش مشارکت نمودند .ابزارگردآوری در
این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با هشتاد و هشت گویه بود که بر اساس تحلیل مضمون و
الگوی مفهومی استخراجی از آن با روایی وپایایی مطلوب وزیر نظر متخصصان تهیه شده بود و در
طیف لیکرت ،دارای  5گزینه از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم و از  1تا  5نمره گذاری شد .الگوی
مفهومی در این مطالعه مدل رهبری معنوی در آموزش عالی بود ،که شامل پنج بعد اصلی و بیست
و دو مولفه است .پنج بعد اصلی شامل:معنویت الهی ،معنویت وجودی ،تعالی معنوی پایدارانسانی،
تعالی معنوی پایدار سازمانی ،سالمت معنوی پایدار جهانی است .بعد معنویت الهی شامل :خداگرایی
(سوال1تا ،)4عزت نفس (سوال5تا ،)8خودشکوفایی معنوی (سوال9تا ،)12عملگرایی
(سوال13تا ،)16و تجارب مذهبی (سوال17تا ،)20همچنین بعد معنویت وجودی شامل :معناگرایی
(سوال21تا ،)24خودارزیابی درونی (سوال25تا ،)28خودکفایتی درونی (سوال29تا ،)32خودآگاهی
معنوی (سوال33تا ،)36تجارب معنوی اصیل (سوال37تا )40بود .بعد تعالی معنوی پایدار انسانی
شامل :فرانقشهای انسانی (سوال41تا )44و فراروندگیهای انسانی (سوال45تا )48و بعد تعالی معنوی
پایدارسازمانی شامل  :مولفههای فرهنگ معنوی (سوال49تا )64شامل :الف-حضور همه خود در
سازمان (سوال49تا )52ب -نگرش برد برد در تمام سطوح (سوال53تا )56و مولفههای سرمایه
معنوی (سوال57تا )64شامل :الف – هم افزایی (سوال57تا )60ب -بهرهوری (سوال61تا )64بود .در
نهایت بعد سالمت معنوی پایدار جهانی (سوال65تا )88شامل مولفههای  :انضباط معنوی
(سوال65تا ،)68احساس تعلق پایدار معنوی فراملی (سوال69تا ،)72وفاداری و تعهد معنوی فراملی
(سوال73تا ،)76تعالی معنوی همه جانبه (سوال77تا ،)80عدالت معنوی ارگانیک (سوال81تا ،)84و
بهروزی معنوی (سوال84تا )88بود .برای تأیید روایی صوری پرسشنامه از نظرات متخصصان و
اساتید استفاده گردید و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با  0/92به
دست آمد که نشان از باال بودن آن دارد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی تأییدی و از نرم
افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد در تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههایی که بیشترین تأثیر داشتند
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شناسایی و معنادار بودن ابعاد پژوهش و شدت تأثیر هر یک از ابعاد و مولفههای آن بر رهبری
معنوی در آموزش عالی تعیین گردید .سپس بر اساس شاخصهای برازش ،مدل نهایی تایید شد.

يافتههای پژوهش
بر اساس یافتهها تعداد  530نفراز روسا و معاونان ،واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی ایران
شامل روسای واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی ایران به میزان  20نفر و  %3/ 77و معاونت
پژوهش و فناوری به میزان  32نفر و  %6/03معاونت اداری مالی به میزان  18نفر و  %3/39معاونت
دانشجویی ،فرهنگی به میزان  21نفر و  %3/96معاونت برنامهریزی و امور اقتصاد دانش بنیان به
میزان  16نفر و  %3/02معاونت عمرانی به میزان  17نفر و  %3/21معاونت آموزش و تحصیالت
تکمیلی به میزان  14نفر و  %3/21معاونت سما به میزان  25نفر و  %4/72و روسای دانشکدهها به
میزان  283نفر و %53/40و معاونان دانشکدهها ی واحدهای جامع در صورت داشتن پست سازمانی
به میزان  184نفر و  %34/72به عنوان نمونهها در این پژوهش مشارکت نمودند .بیشترین فراوانی
مربوط به روسای دانشکدهها به میزان  283نفر و %53/40و بعد از آن معاونان دانشکدهها به میزان
 184نفر و %34/72بود و دلیل آن میزان جمعیت زیادتر مربوط به این دو گروه بود.
جهت شناسایی ویژگیهای مدل رهبری معنوی در آموزش عالی با مراجعه به منابع دست اول و
با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش به روش تحلیل مضمون ،دادهها کدگذاری شد .تحلیل مضمون
مدل رهبری معنوی در آموزش عالی تعداد  579مضمون پایه با تعداد  4800کد شناخته است .به
منظور اطمینان از پایائی تحلیل مضمون سیاهههای واحد معنا و تحلیل مضامین در اختیار سه نفر
از همکاران دانشجو دکتری رشته مدیریت آموزشی و دو نفر رشته مدیریت آموزش عالی قرار داده
شد که به صورت موازی و همگام با محقق به انجام تحلیل مضمون پرداختند.
ضریب پایایی به روش هولستی  0/93اندازه گیری شد .کیفیت تحلیل مضمون مورد ارزیابی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،سپس شبکه معنایی مبتنی بر روش استقرایی استخراج شده کنترل و
تأیید گردید .سپس ابعاد و مولفههای ساختاری مدل مفهومی تدوین شده رهبری معنوی در آموزش
عالی بر اساس مضامین پایه وسازمان دهنده و تمهای فراگیر با متد برون وکالرك ( )2006و با
توجه به نظرات اساتید و متخصصان تصحیح و تایید شد.
براساس گزارش تحلیل مضمون منابع داخلی و خارجی در حوزه رهبری معنوی در آموزش
عالی ،ابعاد و مولفههای مدل رهبری معنوی برای آموزش عالی شامل :معنویت الهی ،معنویت
وجودی ،حیطههای تعالی معنوی پایدار انسانی ،تعالی معنوی پایدار سازمانی و حیطه سالمت
معنوی پایدار جهانی یا فراملی است .شکل شماره 1تمهای اصلی نتایج تحلیل مضمون رهبری
معنوی در آموزش عالی را نمایش داده است.
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شکل .1تمهای اصلی تحلیل مضمون مدل رهبری معنوی در آموزش عالی

ضریب همبستگی بین ابعاد مدل رهبری معنوی در آموزش عالی
ضرایب همبستگی مقیاسها و پرسشنامه در جدول شماره 1نشان داده شده است .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون نشان داد هر مقیاس با پرسشنامه اصلی همبستگی مثبت و معنی داری دارد.
) 0/80تا . ( p<0/0001 ،r =0/92
جدول شماره .1ضرایب همبستگی و همسانی درونی بین مقیاسها و پرسشنامه اصلی رهبری معنوی در
آموزش عالی
MAAQ-P

نمره
کل

نمره کل

1

معنویت الهی
معنویت وجودی
تعالی معنوی
پایدارانسانی
تعالی معنوی پایدار
سازمانی
سالمت معنوی
پایدار جهانی

*

معنویت
الهی

معنویت
وجودی

تعالی معنوی
پایدار انسانی

تعالی معنوی
پایدار سازمانی

0/92
*0/85

1
*0/68

1

*0/80

*0/70

*0/63

1

*0/85

*0/75

*0/60

*0/52

1

*0/81

*0/71

*0/56

*0/57

*0/71

سالمت معنوی
پایدار جهانی

1
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ضریب آلفا
ضریب آلفا
بازآزمایی
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0/95

0/91

0/86

0/75

0/82

0/70

0/96

0/93

0/91

0/79

0/78

0/65
*P<0. 0001

ابعاد و مولفههای ساختاری مدل مفهومی تدوین شده رهبری معنوی درآموزش عالی در
پژوهش حاضر ،ابزاری تحلیلی است که به کمک آن متغیرهای اصلی پژوهش وروابط میان آنها
مشخص میشود .تقریباً مبنای پژوهش علمی تلقی میشود .شکل  2مدل پایه مفهومی رهبری
معنوی در آموزش عالی مورد مطالعه را نشان داده است:

شکل  .2مدل پایه رهبری معنوی در آموزش عالی

ارزیابی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی با استفاده از  PLSدر دو مرحله صورت گرفت:الف-
ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه گیری .ب-ارزیابی مدل ساختاری .برآوردهای نرم افزار اسمارت
 PLSروایی و پایایی مدلهای اندازهگیری را بر حسب معیارهای مطرح در مدلهای بیرونی انعکاسی
و تکوینی ارزیابی نمود .شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی مدلهای اندازه گیری و مدل ساختاری
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(درونی) به دست آمد .جدول  2نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرهای اصلی ،در سطح ابعاد در
مدل رهبری معنوی در آموزش عالی گزارش کرده است.
جدول شماره .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ابعاد مدل رهبری معنوی در آموزش عالی
متغير

شاخص

بار عاملي

معنویت الهی

0/53

معنویت وجودی

0/58

رهبری معنوی
در آموزش عالی
تعالی معنوی انسانی

0/72

تعالی معنوی سازمانی

0/81

سالمت معنوی پایدارجهانی

0/62

با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای ابعاد اصلی متغیر قابل
پذیرش است.
جدول .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر معنویت الهی
متغیر

شاخص

بار عاملی

خداگرایی

0/76

عزت نفس

0/65

معنویت الهی
خودشکوفایی معنوی

0/77

عمل گرایی

0/76

تجارب مذهبی

0/69

با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای این متغیر قابل پذیرش
است.
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جدول .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر معنویت وجودی
متغیر

معنویت وجودی

شاخص

بار عاملی

معناگرایی

0/70

خودارزیابی فطری

0/76

خودکفایتی فطری

0/84

خودآگاهی فطری

0/81

تجارب معنوی اصیل

0/68

با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر معنویت وجودی
قابل پذیرش است.
جدول .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر تعالی معنوی پایدارانسانی
متغير

تعالی معنوی پایدارانسانی

شاخص

بار عاملي

فرانقشهای انسانی

0/87

فراروندگیهای انسانی

0/83

با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر تعالی معنوی
پایدارانسانی قابل پذیرش است.
جدول .6نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر تعالی معنوی پایدارسازمانی
متغیر
تعالی معنوی
پایدارسازمانی

شاخص

بار عاملی

فرهنگ معنوی

0/88

سرمایه معنوی

0/92
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با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر تعالی معنوی پایدار
سازمانی قابل پذیرش است.
جدول .7نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر سالمت معنوی پایدار جهانی
متغیر

شاخص

بار عاملی

انضباط معنوی

0/81

احساس تعلق پایدارمعنوی فراملی

0/74

وفاداری وتعهد معنوی فراملی

0/76

سالمت معنوی پایدار جهانی
تعالی معنوی همه جانبه

0/80

عدالت معنوی ارگانیک

0/82

بهروزی معنوی

0/80

با توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر سالمت معنوی پایدار
جهانی قابل پذیرش است.
نتایج تحلیل عاملی معنویت وجودی ،معنویت الهی ،تعالی معنوی پایدارانسانی ،تعالی معنوی
پایدار سازمانی و سالمت معنوی پایدار جهانی نشان داد که کلیه مدلهای اندازهگیری مناسب و کلیه
اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .از میان ابعاد رهبری معنوی در آموزش عالی بعد تعالی
معنوی سازمانی دارای بیشترین اهمیت میباشد در بعد معنویت الهی مولفه خود شکوفایی معنوی
دارای بیشترین اهمیت میباشد .در بین ابعاد معنویت وجودی مولفه خودکفایتی فطری دارای
بیشترین اهمیت میباشد .در بعد تعالی معنوی پایدار انسانی مولفه فرا نقشهای انسانی دارای
بیشترین اهمیت میباشد .در بعد تعالی معنوی پایدار سازمانی مولفه سرمایه معنوی دارای بیشترین
اهمیت می باشد .در بعد سالمت معنوی پایدار جهانی مولفه عدالت معنوی ارگانیک دارای بیشترین
اهمیت میباشد .همچنین شاخصهای تناسب مدل اندازه گیری نشانگر مناسب بودن کلیه مدلهای
اندازه گیری است .شکل شماره  3آزمون بار عاملی مولفهها با رویه بوت استرپ و تحلیل عاملی
تاییدی مدل نهایی پس از کسب روایی و پایایی را نشان میدهد.
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شکل .3تحلیل عاملی تاییدی مولفهها با رویه بوت استرپ

بحث و نتيجه گيری
نطام آموزش عالی در هر کشوری محور توسعه و موفقیتهای بزرگ است .نقش و اهمیت
رهبری در نظام آموزش عالی ،دلیل واضح دستیابی به مدلی مناسب ،برای رهبری معنوی در
آموزش عالی وسنجش و بررسی آن است .بدیهی است داشتن مدل مناسب اولین گام در شناسایی
عوامل مؤثر و ریزی برای آموزش شیوههای مناسب جهت تحقق و تقویت رهبری معنوی در نظام
آموزش عالی است .مدل حاضر میتواند پا یه و مبنا ی زندگی کاری بهتر و هماهنگتر برای همۀ
ذینفعان و ذی ربطهای سازمانی باشد ،همچنین روشی برای داشتن زندگی با نشاطتر ،با انگیزهتر و
پذیرش مسئولیتهای خطیر در عرصۀ کار و تولید است
مهمترین مؤلّفههای مطرح مدل مبتنی بر ارزشهای ایرانی و مبانی فکری و جهان بینی اسالمی
و منابع غنی دین مبین اسالم همچون قرآن ،نهج البالغه و سیرة اهل بیت است که در حد اعالی
معنویت و پارسایی قرار دارند .بنابراین ،مدل حاضر همچنین الگو یی برآمده از آموزههای اسالمی
برای سازمان نظام آموزش عالی است.
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مطالعه حاضر با استفاده از مدل استخراجی از تحلیل مضمون به بررسی ساختار عاملی مولفهها
و متغیرهای مدل رهبری معنوی در آموزش عالی از دیدگاه روسا و معاونین واحدهای دانشگاهی
جامع و با درجه بسیار بزرگ آزاد اسالمی کشور ایران پرداخت.
در تحلیل عاملی تأییدی ،صحت و سقم ساختار عاملی مجموعه ی متغیرهای مشاهده شده،
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ،
0/92بوده که نشان دهندة هماهنگی درونی مقیاس است .نتایج بررسی آزمون -بازآزمون برای
مقیاس به فاصلۀ یک ماه مطلوب و رضایت بخش بود که گویای ثبات نتایج در طول زمان است.
نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد رابطۀ مثبت و معناداری نشان میدهد .همچنین در
مطالعه حاضر همبستگی بین عوامل معنادار بود.
تحقیقات نشان میدهند بین ویژگیهای رفتاری مثبت مدیر و رهبر با رفتارهای مطلوب
اجتماعی در زیر دستان و مجموعه سازمانی رابطهای مثبت و معنادار وجود داردMwambazambi) .
.)Grunes et al, 2015, p120) )Fry& Slocum, 2008, p97( )& Banza, 2015
بر اساس پژوهش حاضر و به عقیده روسا و معاونین واحدهای جامع آزاد اسالمی عوامل معنوی
در مدل رهبری معنوی در آموزش عالی مهم هستند .همچنین مولفهها ،زمینه ساز معنویت و فضای
معنوی بیشتری در مراکز دانشگاهی خواهند بود .با توجه به کار گیری ابعاد و مولفههای مطرح شده
در مدل ارائه شده ،سبک و شیوه رهبری معنوی مدیریت ،در طی انجام کار ارتقا مییابد و موجب
بالندگی و در نهایت رضایتمندی فرد ،گروه ،سازمان ،فرا سازمان شده به عنوان بهترین ارزشهاو
پاداشهای درونی مطرح میشود .براساس نتایج پژوهش ،ابعاد و مولفههای مدل بر سبک رهبری
معنوی مدیران و معاونان تاثیر زیادی داشته و با رهبری معنوی درآموزش عالی و ایجاد زمینه و
محیط معنوی رابطه مثبت و معناداری دارد.
مدل رهبری معنوی درآموزش عالی با تأکید بر مسایل معنوی ،برای ادراك احساسات دیگران،
توسعه روابط عاطفی و آرامش بخش ،تنظیم رفتارهای انسانی و افزایش قابلیت پذیرش و پاسخگویی
و حل مسأله برای کمک به شیوه رهبری معنوی همه سازمانها و بخصوص در سازمان آموزش عالی
و سایر نظامهای آموزشی به کار میرود )Miller, 1995, ( )Kinjerski& Skrypnek, 2004, p27
2009, p715) ,) Fry & Matherly,
2010,
p300)) Mirvis, 1997, p165))p122
 ) Mohammadnezhad et alدر تحقیقات متعدد با تأکیدات بر معنویت مولفههایی بیان میکنند
که با ویژگیها و مولفههای مدل هم خوانی دارد.
بر اساس اکثر پژوهشهای رهبری معنوی ،بین ویژگیها و مولفههای مدل رهبری معنوی در
آموزش عالی و افزایش اطمینان ،احساسات عمیق ،آرامش و تنظیم رفتارها و فرا نقشهای انسانی،
کفایت اجتماعی و مهارتهای حل مسأله رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .ابعاد و مولفههای
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مدل رهبری معنوی در آموزش عالی باعث افزایش عملکرد مناسب در سازمان و تقویت روابط
مناسب ملی و فراملی میشود  .بین ویژگیها و مولفههای مدل با بهرهوری ،هم افزایی ،توسعه
اجتماعی ،اقتصادی سازمان ومنابع انسانی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
ویژگیها و مولفههای مدل رهبری معنوی در آموزش عالی منجر به تشویق افزایش خالقیت،
رضایت شغلی ،عملکرد تیمی و تعهد سازمانی ( )Freshman, 1999, p300افزایش صداقت و اعتماد،
افزایش حس تکامل شخصی ( )Burack, 1999, p250افزایش تعهد سازمانی )Marvel et al, 2003,
) ،)p118بهبود نگرشهای شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی ،مشارکت شغلی ،و نیز
کاهش ترك شغل افراد ،افزایش اخالق و وجدان کاری ( Fry & Matherly, 2010, p290) ،انگیزش
بیشتر و معنویت در محیط کار ) (Mirvis, 1997, p169میشود.
همچنین مدل رهبری معنوی درآموزش عالی پیش بینی کنندة احساس تعلق و عضویت و
افزایش سرمایههای معنوی و ارتقای فرهنگ معنوی و رفتارهای اجتماعی مطلوب و همچنین
کفایت معنوی ( )Fry et al , 2011, p10بوده است که با (Grunes (, )Fry& Slocum, 2008, p97
 )et al, 2015, p120هم خوان است.
براساس نتایج پژوهش) ) Milliman et al, 2003, p433),) Grunes et al, 2015, p115ویژگیها
و مولفههای مدل رهبری معنوی در آموزش عالی در بهبود بخشی سبک رهبری معنوی روسا و
معاونین ،افزایش خودآگاهی و خود شکوفایی معنوی و بروز رفتار و روابط درون و برون سازمانی
مطلوب نقش مهمی دارد.
پژوهشها گویای آن است که آموزش ویژگیها و مولفههای مدل رهبری معنوی درآموزش عالی
بر کاهش مشکالت سازمانی تأثیر معناداری دارد )Mirvis, 1997,) )Grunes et al, 2015, p120
.)p168
ویژگیها و مولفههای مدل از جمله متغیرهای خداگرایی ،عزت نفس ،خود شکوفایی معنوی،
عملگرایی و تجارب مذهبی ،معناگرایی ،خود ارزیابی درونی ،خودکفایتی فطری ،خود آگاهی فطری،
تجارب معنوی اصیل و سایر مولفههایی چون فرانقشهای انسانی و فراروندگیهای انسانی و ابعاد و
عناصر حیطه تعالی معنوی پایدار سازمانی نظیر:فرهنگ معنوی و سرمایه معنوی ،حضور همه خود
در سازمان و نگرش برد برد در تمام سطوح بهرهوری و هم افزایی همچنین ابعاد و عناصر حیطه
سالمت معنوی پایدار جهانی شامل انضباط معنوی ،احساس تعلق پایدار معنوی ،وفاداری و تعهد
معنوی فراملی متعالی ،تعالی معنوی همه جانبه ،عدالت معنوی ارگانیک ،بهروزی معنوی ،تأثیر
معناداری بر روابط ملی و فراملی و توسعه همه جانبه دارد .در همین زمینه تحقیقات
)Fry, Burack, 1999, p250)( )Thompson , 2000, p274) )Kinjerski&Skrypnek, 2004, p27
) )Marques, 2006, p93) )2009, p270نیز نشان میدهد ،بین تعامالت مطلوب وسازنده رهبر
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معنوی با وضعیت اخالقی وفرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی مطلوب خود او و سازمان و منابع انسانی
رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .رهبران معنوی که وضعیت اخالقی ،معنوی و فرهنگی بهتر و
مطلوبتر و باالتری دارند ،نسبت به رهبرانی که از وضعیت اخالقی معنوی و فرهنگی ،اجتماعی
پایینتری برخوردارند ،ارجاعات عاطفی بیشتری را در تعامالت با دیگران نشان میدهند.
به طور کلی مدیریت و رهبر سازمان نقشی اساسی در تحقق بخشیدن به رفتارهای مناسب و
مطلوب و خودداری از رفتار نامناسب به عهده دارد .امروزه روان شناسان و سایر متخصصان مدیریت
و رهبری سازمانی بر ویژگیها و مولفههایی اشاره دارند که نقش مثبت و معناداری در ایجاد روابط
مطلوب ملی و فراملی را بر عهده دارند ،بسیار تأکید اند و این کنشهای متقابل را اساس عمدة رشد
هیجانی ،اجتماعی و شناختی کارکنان و خود میدانند که مدل رهبری معنوی در آموزش عالی اکثر
آن را پوشش داده است.
آیرانسی وارتاگرول (  (Ayranci&Ertugrul, 2015 , p90) )2015در مطالعاتشان نشان دادند که
هوش و باورها و ایدههای مثبت مدیران تاثیر مستقیم و زیادی بر رهبری معنوی و عملکرد آنان و
کارکنان در سازمان داشته و شخصیت معنوی و عاطفی و احساسی آنان موجب افزایش معنویت و
منجر به موفقیت سازمان در همه امور خواهد شد .آنها در مطالعه رابطه رهبری معنوی با دیدگاه
های معنوی و مذهبی با انتخاب بهترین مدیران نشان دادند دیدگاهها و زمینههای معنوی و
اعتقادات مذهبی تاثیر مستقیم و مثبتی بر رهبری معنوی مدیران داشته است.
نتایج تحلیل عاملی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی در راستای تایید تحقیقات ( Bishop et
 )al, 2001, p159بیشاب و همکاران ( )2001نشان داده که مطالعه معنویت در محیط کار را می
توان بدین صورت توجیه کرد که خود شکوفایی و بروز خود تمام عیار درزمینهی قابلیتها و
توانمندیهای فردی با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود .معنویت در کار با افزایش خالقیت
و نوآوری ،صداقت ،اعتماد و تعهد در کار همراه با افزایش احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند می
خورد.
رهبری و معنویت محور اصلی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی است و هر دو در مدل
جایگاه وسیع و خاصی دارند .مدل رهبری معنوی در آموزش عالی ،عناصری را یافته و عرضه کرده
است که در بهره وری و اثربخشی سازمانی ،نقش بنیادی ایفا میکنند .مدل در عرصۀ دیدگاههایی
رهبری و معنویت به فهم بهتر معنویت ،رهبری معنوی و دستیابی به زندگی معنوی در سازمان
کوشش میکند .رهبری معنوی نقش مهمی را در معنویت سازمانی ،بخصوص در سازمان آموزش
عالی ایفا میکند .این مدل عالوه بر توجه به نیازهای رهبری معنوی و ویژگیها ،فرصتی را برای
بهرهوری ،هم افزایی ،ایجاد اعتماد و صمیمیت و احساس تعلق و عضویت و سایر مطلوبیتهای
رفتاری و برنامهای در سازمان ایجاد میکند .بنابراین ادراك و تامل در مدل تدوین شده در شیوة
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رهبری معنوی در سازمان نقش مهمی ایفا میکند .توجه به این مدل باعث پاسخ دهی مناسب و
توجه به معنویت و استفاده از موقعیتهای معنوی به صورت مفهومی و کاربردی است.
مدلی رهبری معنوی در آموزش عالی عالوه بر جنبههای فیزیکی به جنبههای دیگری همچون
ذهن ,فکر  ,قلب  ,احساسات  ،هیجانات  ،روح و روان افراد شاغل در آموزش عالی توجه خاص دارد.
علی رغم سایر تئوریها و مدلهایی که در دههای اخیر بیشترین توجه خود را به فاکتورهای فیزیکی،
احساسی ،ذهنی و شناختی افراد داشته و معنویت را نادیده گرفته است .پژوهش حاضر با مطالعات
( Krishna Kumar&Neak, 2002, p155) ( Badrinarayanan, 2008, p430) Ashoms & duchon,
)( Mazni et, 2015 , p150) )Badrinarayanan, 2008) )Marques et al, 2009) )) 2000, p4000
) (Mwambazambi & Banza, 2015همخوانی دارد .کریشناکامر و نک (Krishna) )2002
 (Kumar&Neak, 2002, p155شهود و خالقیت ،صداقت و اعتماد ،خودشکوفایی فردی و تعهد را از
جمله مهمترین مزایای تشویق معنویت در سازمان میدانند که با پژوهش حاضر هماهنگی دارد.
یافتههای پژوهش ،تکمیل کننده مدل و مقیاس فرای )Fry et al , 2011, p10) ( )Fry, 2009, p270
) (Fry et al , 2011, p10است .در مجموع نتایج پژوهش در راستای نتایج تحقیقات سایر محققین
) )Burack, 1999, p250)( Marvel et al, 2003, p118است .همچنین پژوهشگران )Marques,
 )Mirvis, 1997, p169) ) Marques et al, 2009))2006, p93معتقدند عامل معنویت الهی و
معنویت وجودی از ویژگیهای ضروری شیوه رهبری معنوی است و نبودشان ایجاد مشکل مینماید،
که از ویژگیهای ذکر شده در مدل رهبری معنوی در آموزش عالی است .به دنبال آن عوامل تعالی
معنوی انسانی و عوامل تعالی معنوی سازمانی در مدل رهبری معنوی در آموزش عالی باعث ترغیب
کارکنان شده و زمینههای توفیق و پیشرفت در کار و احساس رضایت از شغل را برای آنها فراهم
میکند .لذا توجه به مدل رهبری معنوی در آموزش عالی به خصوص استفاده کاربردی ابعاد و
مولفههای آن ،در ارتقا وبالندگی آموزش عالی و مراکز علمی و تعالی و توسعه فردی ،گروهی،
سازمانی ،ملی و فراملی درسازمانها و به خصوص مراکز آموزش عالی ،کارا و اثربخش خواهد بود.

جنبه نوآوری پژوهش
ابعاد و مولفههای مدل با اهداف بلند پویایی مدیریت و رهبری نظام آموزش عالی مهمترین رکن
و محور در توسعه و تعالی علمی و انسانی نظام آموزش عالی و توجه به واالترین جنبههای معنویت
فردی ،گروهی ،سازمانی ،ملی و بین المللی است .مدل رهبری معنوی در آموزش عالی با ظرفیت
پیوند زدن منابع به یکدیگر به صورت سودمند و موثر برای مقابله با بحرانهای موجود حاکم بر
سازمانها کارساز بوده و قادر است در سازمانها ،بحرانها را به چالش و چالشها را به مسئله و
مسائل را به فرصت تبدیل نموده و با استفاده مناسب از فرصتها ،موجبات بالندگی کشور را فراهم
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کند .با اداره سازمان براساس مدل سازمان هیچ تهدید و صدمهای نمیبیند مگر آنکه با قدرتمندی
آن را به فرصت تبدیل میکند .مدل رهبری معنوی باعث غنی شدن زندگی میگردد به این دلیل
است که نگاه انسانها را نسبت به زندگی تغییر داده و این نگاه را از تمرکز صرف بر خود ،به تمرکز
بر کل دنیا معطوف میکند ،به این معنا که انسانها یاد میگیرند تاثیر عملکردها و رفتارهای خود را
بر کل محیط اطراف خود دیده و باور کنند که فرایندهای رفتاری و گفتاری آنها میتواند بر زندگی
حال و آینده دیگر افرادی که با آنها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم هستند تاثیر به سزایی داشته
باشد ،به همین دلیل دقت و حساسیت زیادی بر روی عملکرد خود داشته و سعی میکنند نتیجه
رفتارهای خود را بر محیط بیرونی و درونی مرتبط با خود مورد بررسی قرار داده و بعد دست به
اقدام بزنند.

محدوديتها و پيشنهادات
با توجه به اینکه رهبری معنوی امری درونی ،بی انتها و پیچیده است ،نمیتوان در زمینه ایجاد
یک مدل رهبری معنوی آنهم در آموزش عالی ،قوانین و دستورالعملهایی با قاطعیت و اعتبار کلی
وضع کرد .بنابراین پیشنهاد میشود که شناخت زمینهها و پیش فرضها و نیازمندیها رهبری
معنوی بر اساس ویژگیهای فردی و سازمانی و فراملی و ارزشهای پایدار مطرح در مدل رهبری
معنوی در آموزش عالی که به عنوان ابعاد و مولفههای آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت با
پژوهشهای گستردهتری بررسی شود تا بتوان به یافتههای کاملتری دسترسی نمود .شناخت
عوامل مؤثر در مدل رهبری معنوی در آموزش عالی از ضرورتهایی است که به ایجاد و تقویت
سرمایههای معنوی ،فرهنگ معنوی ،وسالمت معنوی و باعث افزایش بهره وری ،هم افزایی ،نگرش
برد برد ،انضباط معنوی ،وفاداری ،احساس تعلق ،و عدالت ارگانیک پویا وزنده ،با بروز رضایت شغلی
و برنامهریزی موفق ،در ایجاد محیطی معنوی و پرشور و مفید در سازمان آموزش عالی کمک می-
کند .به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان دهندة ارزش معنادار این مدل و مقیاس محقق
ساخته برای استفاده از آن در پژوهشهای آتی است .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر می
توان به محدود بودن گروه نمونه اشاره کرد  .بنابراین پیشنهاد میشود ویژگیهای این مقیاس در
پژوهشهای بعدی در دیگر گروهها از جمله کارشناسان و سایر اعضای هیئت علمی و کارمندان و
سایر مراکز دانشگاهی و حتی مراکز دانشگاهی دارای نیازهای ویژه نیز مورد پژوهش و بررسی قرار
گیرد .براساس تحقیقات انجام شده ویژگیهای جمعیت شناختی روسا و معاونین بر روی مدل
رهبری معنوی آنها تأثیر میگذارد ،بحث و بررسی در رابطه با این متغیرها نیازمند بررسی بسیار
دقیق و گستردة پژوهشی است ،در پایان پیشنهاد میشود در بررسیهای آتی با بهرهگیری از یافته
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های به دست آمده در این پژوهش و ویژگیها و مولفههای مطرح در مقیاس محقق ساخته پژوهش
انجام شده در جمعیتهای گوناگون و با بهره گیری سایر متدهای نوین پژوهشی جنبههای دیگر
.مدل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد

تشکر و قدر داني
نویسندگان مقاله حاضر کمال تشکر خود را از مسئولین دانشگاههای جامع آزاد اسالمی ایران
 و خبرگانی که در این پژوهش شرکت، معاونین، روسا، همچنین از پانل متخصصان.ابراز میدارند
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